Wniosek refundacyjny – zgłoszenie refundacji (zwrotu)
kosztów wykonanych świadczeń zdrowotnych
Wniosek refundacyjny wraz z dowodami poniesionych kosztów Ubezpieczony przesyła na adres:

TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
„Wydział Ubezpieczeń Zdrowotnych”

Nr polisy
1. Dane osoby na rzecz której wykonano świadczenie zdrowotne
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL

Data urodzenia

Adres do korespondencji
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu
–

Miejscowość
Poczta

Kraj

2. Rodzaj zdarzenia
Nazwa wykonanego świadczenia zdrowotnego:
Lp. a) konsultacja lekarska – wpisać specjalizację lekarską,
b) zlecone badania – wpisać nazwę zleconej procedury medycznej

Data wykonania usługi

1
2
3
4
5

3. Powód refundacji

4. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania
a) Czy zdarzenie powstało w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

☐ Tak

☐ Nie

☐ Tak

☐ Nie

c) Czy leczenie jest związane z leczeniem lub diagnostyką niepłodności:

☐ Tak

☐ Nie

d) Czy leczenie było prowadzone przez osoby bliskie należące do rodziny Ubezpieczonego:

☐ Tak

☐ Nie

data wypadku (dzień-miesiąc-rok)
Opis wypadku

b) Czy Ubezpieczony przebywał pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu:

5. Do wniosku refundacyjnego dołączam:
1) dowody poniesionych kosztów
Data wystawienia
dokumentu

1
2
3
4
5

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451,
wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).

GZAOZR-W02 06/12

Lp. Nr dowodu poniesionych kosztów

Dowody poniesionych kosztów, opatrzone pieczęcią firmową zakładu opieki zdrowotnej oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentów
wskazujących wysokość poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów świadczeń zdrowotnych, muszą zawierać szczegółową specyfikację uwzględniającą:
– imię, nazwisko oraz aktualny adres Ubezpieczonego, któremu zostało udzielone świadczenie zdrowotne;
– wskazanie lekarza specjalisty, z porady którego korzystał Ubezpieczony;
– wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych zakresem ubezpieczenia, z których korzystał Ubezpieczony;
– datę wykonanych świadczeń zdrowotnych;
– cenę poszczególnych świadczeń zdrowotnych.
2) kserokopię skierowania lekarskiego na badania (w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów za badania)
Uwaga: Allianz nie ponosi odpowiedzialności za pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych wymagających skierowania lekarskiego, zgodnie z treścią ogólnych
warunków ubezpieczenia, na które Ubezpieczony nie został skierowany przez lekarza dostępnego w ramach specjalizacji lekarskiej przysługującej
Ubezpieczonemu w ramach posiadanego przez niego wariantu ubezpieczenia, choćby nawet były dostępne w ramach wariantu ubezpieczenia.
Uwagi Klienta

6. Sposób wypłaty świadczenia
Kwotę świadczenia proszę przesłać na mój rachunek bankowy:
Nazwa banku

Nr rachunku bankowego

7. Oświadczenie Klienta
Niniejszym potwierdzam, że wszelkie podane powyżej informacje są kompletne i zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.
W razie zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji TU Allianz Życie Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy
Kodeksu cywilnego.

Miejscowość

Data

Podpis Ubezpieczonego

8. Postanowienia końcowe
Jako Administrator danych osobowych TU Allianz Życie Polska S.A. informuje, że dane osobowe podane w niniejszym wniosku:
1) zbierane są na zasadzie dobrowolności;
2) służyć będą rozpatrywaniu roszczenia i podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia;
3) objęte są tajemnicą zawodową i nie będą udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji, określonych w ustawie o działalności
ubezpieczeniowej.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Ubezpieczony ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

